អត�បទដក្រសង់េចញពី Klein Project Blog
ករេបាះេឆា�តេដយយុត�ិធម៌៖ ករែស�ងរកេមដយមាស
េនះគឺជាករពិតដ៏តូចមួយែដលថា េមដយមាសពីរគឺ្រត�វបាន្របគល់ជារង�ន់
ដល់គូកីឡាកររំទឹកកកេនក�ុង្រពឹត�ករណ៍កីឡាអូឡាំពិកែខរងឆា�ំ២០០។

េមដយ

មាសទំងពីរេនះ គឺជាលទ�ផលចុងេ្រកយៃនករេបាះេឆា�តេដយអ�កមិនបានេមដយ។
ករ្របមាថជាទម�ន់េទេលករសេ្រមចេនះ ត្រម�វឱ្យគណៈកមា�ធិករកីឡាអូឡាំពិច
្របគល់ពនរង�ន់េមដយមាសទី២ មួយេទៀត ជាយថាេហតុេទដល់ ៃដគូរេំ លខពីរ

េដម្បីេដះ�សយេរឿងអ�ស�វេនះ។
ជាលទ�ផលេលកទី២
កត់េសចក�ីថា «

ករេដះ�សយេដយ្របព័ន�េបាះេឆា�ត ស្រមាប់

េតអ�កណាសមនឹងទទួលេមដយមាសេនាះ»

បាន្រត�វផា�ស់បូរ�

(កំណត់សមា�ល់ ៖ មុនឆា�ំ ២០០៣ មានេច្រកមទំងអស់ដក់និេទ�សេរៀងៗខ�ួន ឱ្យ

អ�កចូលរួមរ េហយេ្របនិេទ�សទំងេនាះ េដម្បីចត់ថា�ក់ដល់កីឡាករអត�ពលិកទំងេនាះ។ និេទ�សទំងេនាះយកមក រួមផ្សំ
គា� (បូក) េហយចត់េចញជាចំណាត់ថា�ក់ជ័យលភី។
ឆា�ំ២០០៣ េហយ្រត�វ្របគល់ករងរ វ ិវត�ន៍

ចូរ�សៃមថា អ�កបានចូលរួមក�ុងគណៈកមា�ធីករអូឡាំពិចអន�រជាតិ

្របព័ន�េដះ�សយល�ជាងមុន ស្រមាប់កត់េសចក�ីនាេពលអនាគត។ េត្របព័ន�េបាះេឆា�តែបបណា ែដលអ�កនឹង េ្រជសេរ ស
យកមកដក់ចំណាត់ថា�ក់ឱ្យអ�ករំេលទឹកកកទំងេនាះ? េតអ�ក្របាកដេទថា្របព័ន�េបាះេឆា�តេនាះ មានភាពយុតិធ
� ម៌ ? មិន
ភា�ក់េផ�លេទគណិតវ ិទ្យោអចជួយពួកេយង េឆ�យនឹងសំណួរទំងេនះ!
ដំេណរករេដះ្រសយៈ ឥទ�ិពលៃនករពិចរណា
មេធ្យោបាយមួយក�ុងចំេណាមគំនិតៃនករបេង�ត្របព័ន�េបាះេឆា�តថ�ីមួយ

ស្រមាប់កត់េសចក�ីដល់កីឡាកររំេល

ទឹកកក (ឬ្របព័ន�េបាះេឆា�តថ�ីមួយស្រមាប់េគាលបំណងេផ្សងៗេទៀតក៏េដយ) គឺចប់េផ�មេឡងេដយករពិចរណារក
្របព័ន�េបាះេឆា�តទំងអស់ែដលអចេធ�េទបាន។ បនា�ប់មក េយងអចបេង�ត្របព័ន�េបាះេឆា�តថ�ីមួយ

ែដលសុ្រកិត យា៉ ង

្រប�ង្របយ័ត�យឺតៗពី្រគប់វ ិធីេដះ�សយទំងអស់ រួមេទកន់វ ិធី្របេសរែដលជាេគាលេដ។ ដំេណរករតមែបបេនះ េយង
សង្ឈឹមថាមិនរម�ងនូវវ ិធី្របេសរណាមួយេទ េដយកររក្សោជំេរ សជាេ្រចនែបបតមែដលអចេធ�េទបាន។
េយងចប់េផ�មដំេណរករ

េដយគ្រម� ( ្រគប់រងទូេទ)

ែន្របព័ន�េបាះេឆា�តទំងអស់ែដលមាន។

ករេបាះេឆា�តេនះ ្រត�វភា�ប់ជាមួយគូកីឡាកររំេលទឹកកកេល្រគិះៃនករ

្របព័ន�ៃន

េពញចិត�របស់អ�កេបាះេឆា�ត (ឧទហរណ៍ ្រក�ម

េច្រកមកីឡាអូឡាំពិច)។ សន�តថា សំណុំៃន្រក�មអ�ក្របកួត្របែជងជា S={Asada, Berezhnaya, Cohen, Dijkstra…} ែដល
្រក�មនីមួយៗ្រត�វបានដក់ពិនុ�េដយសំណុំេច្រកម

J = {Afghanistan, China, Denmark, Ecuador, France, Germany, Honduras, India} ។

េច្រកមចត់ែចងដក់ពិនុ�ដល់គូកីឡាករេផ្សងៗគា�

បេង�តបានជាចំណាត់ថា�ក់កីឡាករេរៀងៗខ�ួនៃនេច្រកម

និមួយ។ ជាឧទហរណ៏ៈ ពិនុរបស់
�
េច្រកមស្រមាប់ករ្របកូតណាមួយ អចមានចំណាត់ថា�ក់កីឡាករេរៀងៗខ�ួន ៃនេច្រកម

ដូចក�ុងតរងៈ
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C
្របព័ន�េបាះេឆា�ត
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តរងទី១: ឧទហរណ៏អំពីចំណាត់ថា�ក់ចំណាត់ថា�ក់កីឡាករេរៀងៗខ�ួនៃនេច្រកម

្រត�វយកចំណាត់ថា�ក់ទំង៩ៃនេច្រកម េហយដក�សង់យកជាចុងេ្រកយ ែដលកំណត់ចំណាត់

ថា�ក់េលខ១ (េមដយមាស) េលខ២ (េមដយ្របាក់) េលខ៣ (េមដយសំរ ិទ�) េលខ៤ េលខ៥ ។ល។ ពិកុ�ងចំេណាមកីឡាករ

1

ទំងអស់ S។ តមន័យគណិតវ ិទ្យោ េយងេឃញថា្របព័ន�េបាះេឆា�តរបស់ពួកេយង គឺជាករកំណត់ នូវអនុគមន៍ ែដលេ្រជស
យក |J| ចំណាត់ថា�ក់ ពីកុង
� S បេង�តជាចំណាត់ថា�ក់ចុងេ្រកយមួយៃន S ជាលទ�ផលសេ្រមច។ េនទីេនះ |J | តងឱ្យចំនួន

េច្រកមេនក�ុង J ។

គុណភាពមួយចំនួនៃន្របព័ន�េបាះេឆា�តដ៏លែ� ដលអចមានេឡង
ជាករពិត េយងអចេឃញភា�មៗថា សំណុំអនុគមន៍េនះ មានភាពទូេទេដម្បីមានភាពយុតិធ
� ម៌។ ជាឧទហរណ៍
អនុគមន៍ែដលចត់ែចងឱ្យអ�ករំលំដប់ទី២ (គឺ Berezhnaya ក�ុងករណីេនះ) ទទួលបានេមដយមាស វមិនែមនប�
� េទ

េបេទះបីជា េច្រកមេបាះេឆា�តតម្របព័ន�ណាក៏េដយ។ ច្បោស់ណាស់ថា េយង្រត�វករនូវ ភាពច្បោស់លស់ែនលទ�ភាព
អនុគមន៍េបាះេឆា�ត េដម្បីដកេចញនូវ្របព័ន�េបាះេឆា�តអយុតិធ
� ម៌ែបបេនះ។
ករេគារពអឆនា�គតិ លក�ខណ� Pareto
លក�ខណ�បា៉ េរ ៉តូ (Pareto Condiction) គឺជាគុណសម្បត�ិមួយ ែដលមនុស្សភាគេ្រចនយល់ថា ្របព័ន�េបាះេឆា�ត ដ៏ល�

គួរែតមាន។ ភាពធូររលុង គឺលក�ខណ�បា៉ េរ ៉តូបាន្របាប់េយងថា ្របសិនេបកីឡាករណាមួយ

្រត�វបានផ�ល់ចំណាត់ថា�ក់

ខ�ស់ជាងកីឡាករមា�ក់េទៀត េដយេច្រកមទំងអស់ េនាះ្របព័ន�េបាះេឆា�តដ៏ល� ្រត�វចត់ថា�ក់ជាឯកច�ន

ថាកីឡាករេនាះ

្របាកដជាឈ�ះកីឡាករមា�ក់េទៀតេនាះែមន (ឧទហរណ៍ េប Cohen មានចំណាត់េល Berezhnaya េដយេច្រកមទំងអស់
េនាះ Cohen ្រត�វែតឈរខ�ស់ជាង Berezhnaya េលេវទិក)។ លក�ខណ�េនះធានាបានថា ្របព័ន�េបាះេឆា�តមួយនឹង េគារពអ
ឆនា�គតិៃនអ�កេបាះេឆា�ត។
េទះយា៉ ងណាក៏េដយ វជាករពិបាករក្សោនូវ្របព័ន�េបាះេឆា�តែបបធម�ជាតិ

ែដលនាំេទរកលទ�ផល ែដលអ�ក

េបាះេឆា�តមិនេពញចិត�។ េហតុករណ៍ទំងេនះអចេកតមានេឡង េនេពលែដល ្របព័ន�េបាះេឆា�ត មានរេបៀបជា ចំណាត់
ឋនានុ្រកមែបបធម�ជាតិ។

ពិចរណាេលឧទហរណ៍មួយថា កីឡាករទំងបួនរបស់េយង សែម�ងតមលំដប់

Asada,

Dijkstra, Cohen, និង Berezhnaya។ Asada និង Dijkstra គឺជាកីឡាករពីរ ែដលសែម�ងមុន។ បនា�ប់ពីសែម�ងមក េច្រកម
ចូលចិត� Asada ជាង េដយគមា�តពិនុ� 6-3 ។ បនា�ប់មកគឺជាករសែម�ងរបស់ Cohen េហយមតិរបស់េច្រកម គឺ កំណត់ 6-3

និង្របេសរជាង Asada។ េនទីប��ប់ករសែម�ងរបស់ Berezhnaya មានលក�ណៈ្របេសរជាង Cohen េទេទៀត ក�ុងគមា�ត 6-

3។ ្របព័ន�េបាះេឆា�តយកករេ្រប�បេធៀបគូកីឡាករជាមូលដ�ន បានចត់ថា�ក់ឱ្យ ករឈរេលេវទិក ដូចតេទ គឺ Berezhnaya
ទទួលេមដយមាស Cohen ទទួលេមដយ្របាក់ Asada ទទួលេមដយសំរ ិទ� និង Dijkstra មិនទទួលបានចំណាត់ថា�ក់។
េពលេច្រកមដក់ពិនុ�េនាះ េដយករពិចរណា និងសរេសរេចញនូវចំណាត់ថា�ក់េនាះ (ដូចក�ុងតរងទី២ ជូរឈរតងពិនុ�

របស់េច្រកមមា�ក់ៗ ពិនុ�ខ�ស់េនេលេគនិង ពិនុទបេនេ្រកមេគ)
�
ពួកេគរន�ត់ ែដលរកេឃញថា ករសែម�ងរបស់ Dijkstra

មាន្របេសរជាង Berezhnaya េទេទៀត។ េទតមចិត��សឡាញ់ និងមានភាពលំេអៀងជាឯកជន ដូចេនះេមដយមាស បាន
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តរងទី២: ករ្របកូត្របែជងតមលំដប់លំេដយ ែបរជាអនុ��តឱ្យ Berezhnaya ឈ�ះេមដយមាស!
ភាពឯករជ្យែដលមិនទក់ទងនឹងករផា�ស់ប�រូ
ករពិចរណាពីេហតុករណ៍៖

សន�តថា Asada និង Berezhnaya បានសែម�ងមុន េហយ Cohen មិនទន់សែម�ងេទ។

ស�ិតក�ុងស�នភាពែបបេនះ េច្រកមទំងអស់នឹងសេ្រមចេ្រជសយកកីឡាករមួយក�ុងអ�កទំងពីរ។ ក�ុងករណីេនះ Cohen នឹង

មិនទន់្រត�វបានេគេ្រប�បេធៀបជាមួយេគេនេឡយេទ។ ម�ន�ីែដលេរៀបចំតរងលទ�ផល ចង់ដឹងថា េតលទ�ផល យា៉ ងណា
េទេហយ

(ឧទហរណ៍មុនេពលចក់ផ្សោយពណិជ�កម�)។

ដូេច�ះេហយ ម�ន�ីេនាះបាន្របាប់ េទេច្រកមថា សូមឱ្យ

ចត់ថា�ក់ឱ្យ Cohen េដយទយបានឱ្យ្រតឹម្រត�វនិងទន់េពល មុនករសែម�ងរបស់នាងេទេទៀត េដម្បីម�ន�ីអច្របកសមុន
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អំពីអី�ែដល Asada នឹងប��ប់ទក់ទងជាមួយ Berezhnaya ។ តមរយៈករេបាះេឆា�ត េគបានវយ តៃម�ថា Asada គួរែតប��ប់
េដយឈនមុខេលេវទិកមុន Berezhnaya។ ដំេណរករេបាះេឆា�តក៏មានទីតំងឱ្យ Cohen ស�ិតេនកែន�ងណាមួយៃនេវទិករ
ផងែដរ ប៉ុែន�មនុស្ស្រគប់គា�ដឹងថា ករដក់ចំណាត់ថា�ក់េដយវ ិធីបា៉ន់ស�ន នឹងអច ែ្រប្រប�ល េពលែដល Cohen សែម�ង។
បនា�ប់ពី បានចក់ផ្សោយពណិជ�កម�រច
ួ េ្រកយករសែម�ងរបស់

Cohen បានេធ�ឱ្យមតិេច្រកមមួយចំនួនផា�ស់បូ�រ។

ិញ
េទះបីជាមានករផា�ស់បូរយា៉
�
ងណា ក៏េច្រកមមិនបានប�ូរចំណាត់ថា�ក់រវង Asada ខ�ស់ជាង Berezhnaya ឬ ក៏ផុយមកវ
�

េនាះេទ។ ចំណាត់ថា�ក់របស់ Berezhnaya អចខ�ស់ជាង Asada ក៏ថាបាន។ េនេពលលទ�ផល ្របកសជាផ�ូវករ គឺេរៀបជាត

រងេដយអនុវត�ន៍េទតម ដំេណរករៃនករេបាះេឆា�ត េយងេឃញថា Berezhnaya ប��ប់េដយនាំមុខ Asada ។ ករកត់កី�
េនះហក់ដូចជាមិនយុតិ�ធម៌េសះ េហយក៏បេង�តឱ្យមានករផ្សព�ផ្សោយ ដ៏អ្រកក់តមក��ក់ទូរទស្សន៍។ េហតុអីបា
� នជា
ចំណាត់ថា�ក់របស់ Cohen កំណត់លទ�ផលរបស់អ�កសែម�ង

ពីរនាក់េផ្សង

េទវ ិញ គឺថាអ�កណាល�្របេសរជាងអ�កណា

េនាះ? ្របព័ន�ែដលមិនអចមានភាពចែម�កេកតេឡង លុះ្រតែតវ ឯករជ្យេហយមិនមានករទក់ទងនឹងករផា�ស់បូ�រឬ

េហតុករណ៍្រគប់្របេភទទំងអស់។ ករនិយាយេដយ្របេយាលគឺថា

ករេបាះេឆា�តមួយែដល ឯករជ្យេហយមិនមាន

ករទក់ទងនឹងករផា�ស់បូរេផ្សងៗ
�
មិនែកែ្របចំណាត់ថា�ក់ដំបូង �សបតម ករសែម�ងនាអនាគតកលេទ។
វិេសធនកម� គូរែតមិនមានករឈឺចប់ៈ ភាពម៉ូណូតូន

បនា�ប់មក �សៃមដល់ស�នភាពមួយែដល លទ�ផលែដល្របកសថា
ទទួលបានេមដយ្របាក់ និង

Cohen ទទួលបានេមដយសំរ ិទ�។ េច្រកម

េមដយមាសបានេទ Asada Berezhnaya
Bulgarian បានឈនេទមុខេហយតវ៉ ថា

សន�ឹកេឆា�តរបស់គាត់មិនបានពិនិត្យច្បោស់លស់។ សន�ឹកេឆា�តរបស់គាត់មានចំណាត់ថា�ក់៖ Asada, Berezhnaya, Cohen,
េទះបីជាពួកេគ បានេបាះេឆា�ត ឱ្យ

Berezhnaya , Asada, Cohen យា៉ ងពិត្របាកដែបបណាក�ី។ ្រក�មគណៈកមា�ករបាន

គណនាេឡងវ ិញនូវលទ�ផល េហយ្របកសថា ឥឡូវេនះ

េហតុករណ៍េនះដូចជាចែម�កបន�ិច េ្រពះពីករចប់េផ�មដំបូងគឺ

Berezhnaya ទទួលបាន្រតឹមែត េមដយសំរ ិទ�ប៉ុេណា�ះ។
Berezhnaya ទទួលបានពិនុខ�
� ស់ជាងមុន េដយេច្រកម

មា�ក់ ែតេពលេនះបានេធ�ឱ្យ Berezhnaya ឈឺចប់េទវ ិញ យា៉ ងណាមិញ្របព័ន�ែដលមិនមានភាពចែម�កែបបេនះ េកតេឡង
េទៀតេទ គឺ្រត�វេគារពនូវភាពម៉ូណូតូន។
េមលដំបូង វហក់ដូចជាចែម�កបន�ិច ែដលេគ្រត�វេធ�ករពិចរណា ពីលក�ណសម្បត�ិែបបេនះ។ េត្របព័ន�្របេភទ
ណា ែដលលទ�ផលឈឺចប់ស្រមាប់អ�ករំេលទឹកកមា�ក់ ែដលដំបូងធា�ប់បានចំណាត់ថា�ក់ខ�ស់ ? សរេឡងវ ិញ េទះបីជា
យា៉ ងណា ក៏្របព័ន�ៃនករេបាះេឆា�តដ៏មានសក�នុភាពមួយេនាះ គឺជាដំេណរករែដលអចទទួលយកបាន ក�ុងបរ ិបទេនះ។
អ�ស័យេដយេយង េចះេធ�ឱ្យេលចជារូបរងេឡងនូវ្របព័ន�ដ៏សមរម្យមួយអចទទួលយកបាន។

គួរកត់សមា�ល់ថា េទះជាលក�ណសម្បត�ិែបបេនះ េមលេទមិនអចបំេពញបានេដយ្របព័នេ� បាះេឆា�តណាមួយ
េឡយ។ តមពិតេទ ្របព័ន�្រគប់្រគងមួយចំនួន ែដលេ្របជាេស៊រ ីៃនករេបាះេឆា�តកត់េចញ ដូចជា ្របព័ន�ៃនករេបាះេឆា�ត
េ្រប េដយ គណៈកមា�ធិករជាតិអូឡាំពិក

េដម្បីេ្រជសេរ សយកទី្រក�ងមួយ េធ�ជាមា�ស់ផ�ះករ្របកួត គឺមិនមានភាពម៉ូណូ

តូនេទ។ េតប៉ុនា�នដងេហយែដលភាពមិនម៉ូណូតូន បានេកតេឡងក�ុង្របធានបទ និងករពិភាក្សោ ែវកែញកេផ្សងៗ ែត

ជាក់ែស�ង ស�នភាពេនាះអចនឹងេកតមានេឡង េនក�ុង្របព័ន�េបាះេឆា�ត ែដលេគនិយមេ្របនា សព�ៃថ�េនះ េហយអចនាំ

េយងឱ្យរវរក្របព័ន�េបាះេឆា�តេផ្សងេទៀត។

សមភាព៖ អព្យោ្រកឹត្យភាព និង អនាមិកភាព
លក�ណសម្បត�ិមួយេទៀត ែដលេយងចង់ឱ្យមានស្រមាប់្របព័ន�េបាះេឆា�តរបស់េយង ្រប្រពឹត�េទេដយយុតិធ
� ម៌
គឺជាសមភាពៃនអ�ករំេលទឹកកទំងអស់។ មានន័យថាកីឡាករមា�ក់ៗ គូរែតទទួលបានជ័យជំនះ

មិនអ�ស័យនឹង

លំដប់លំេដយៃនករសែម�ង េឈ�ះ ស�
� តិ។ល។ ចង់និយាយថា ្របព័ន�េនះ្រត�វមានចរ ិកលក�ណៈធានានូវ អព្យោ្រកឹត្យ
ភាព។ �សេដៀងគា�េនះែដរ េយងចង់បាន្របព័ន�មួយ ែដលមានសមភាពរបស់េច្រកមទំងអស់។ មានន័យថា
ករសេ្រមចចិត�របស់េច្រកមនិមួយៗ

ស្រមាប់លទ�ផលចុងេ្រកយ

ៃនចំណាត់កីឡាករ

មិនអ�ស័យនឹងលំដប់ៃន
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ករេបាះេឆា�ត េឈ�ះ ស�
� តិ ៃនេច្រកមេឡយ។ ្របព័ន�េបាះេឆា�ត ែដល្របកបេដយលក�ណសម្បត�ិែបបេនះ េគេហថា
មាន អនាមិកភាព។
្រគប់្រគាន់ណាស់ែដលអចឱ្យេយងចប់អរម�ណ៍ថា ្របព័ន�េបាះេឆា�តទូេទ ( ្របជាធិបេតយ្យ!) មានភាពខ�ះខត
លក�ណសម្បត�ិេនះ។ ជាឧទហរណ៍ ្របេទសមួយចំនួនែដលេបាះេឆា�ត

េ្រជសេរ សអ�កដឹកនាំរបស់ខួ�ន េដយពឹងែផ�ក

េទេល្របព័ន�េបាះេឆា�តេកនបន� ពីទីតំងភូមិស�ស� បានបាត់បង់នូវអនាមិកភាព។ ឧទហរណ៍ េនសហរដ�អេមរ ិច

េដយេហតុថា គណបក្សនេយាបាយែតមួយគត់ែដលឈ�ះឆា�តក�ុងជុំដំបូង េទប្រត�វេ្រជសេទេបាះេឆា�តក�ុងជុំបនា�ប់េនាះ
អ�កេបាះេឆា�ត្រត�វប�ូរទីតំងជាបេណា
� ះអសន�េទរដ�ែដលមានអ�កចូលចិត�ដូចគា�រស់េនេ្រចន េដម្បីេបាះេឆា�តឱ្យ

គណៈបក្ស ខ�ួន។ ករេធ�ដូចេនះ គឺេដម្បីេគចេចញអំណាចភាគេ្រចនៃនកមា�ំងរបស់អ�កេបាះេឆា�ត ែដលគាំ្រទេបក�ជនែដល

នឹងទទួល អសនៈៃនរដ�េនាះ។

ដំណឹងអ្រកក់ៈ ្រទឹសប
ី � ទ ែអរវ
៉ូ (Arrow’s Theorem)
ែផ�កេនះ

ឥឡូវេយងមាន លក�ខណ�សម�សបមួយចំនួនរួចេហយ ែដលចង់ឱ្យ្របព័ន�េបាះេឆា�តអូឡាំពិកបំេពញ។ េន ក�ុង
េយងនឹងព្យោយាមរវរក្របព័ន�េបាះេឆា�តមួយ

ែដលមានលក�ណសម្បត�ិខងេល។

ដូចេនះ

េយងនិងពិនិត្យ

ចំណាត់ថា�ក់ទំង៩ របស់េច្រកម ែដលបានចត់ថា�ក់ឱ្យកីឡាកររំេលទឹកកក ៣នាក់។
េគាលបំណងេយងគឺេធ�េតស�េល្របព័ន�េបាះេឆា�តថ�ីមួយ ែដលេយងអះអងថា ្របកបេដយលក�ខណ� ឯករជ្យ
េហយមិនមានករទក់ទងនឹងករផា�ស់បូ�រេផ្សងៗ ភាពម៉ូណូតូន និង អព្យោ្រកិតភាព។ េដម្បីជាជំនួយករេតស�េនះ េយង
ែចកេច្រកមជាបីចត់្រក�ម គឺេច្រកម ៣ នាក់មកពីទីប
� អសុី

ចត់ថា�ក់កីឡាករទំងបី តមលំដប់ Asada, Berezhnaya,

Cohen។ តមកេទៀត េច្រកមមកពីទី�បអេមរ ិច ២ នាក់ េពញចិត�លំដប់ៃនេមដយ Cohen, Asada, Berezhnaya េហយជា
ចុងេ្រកយ េច្រកមមកពីអឺរប
៉ុ ៤ នាក់ េពញចិត�លំដប់អ�កសែម�ងក�ុងទំរង់ Berezhnaya, Cohen, Asada។ ្របព័ន�េបាះេឆា�ត
របស់េយង្រត�វែតេរៀបចំលទ�ផលេឡងវ ិញ ប៉ុែន�េតេយង នឹងេរៀបចំលំដប់ទំងេនាះបានយា៉ ងដូចេម�ច?
បន�ឧទហរណ៍របស់េយង,
េនេល

Asada

។

សន�តថា្របព័ន�េបាះេឆា�តដ៏លរ� បស់េយងនូវេវទិកមួយ ែដលេរៀបឱ្យ

េដយ្របព័ន�របស់េយង

្របកបេដយលក�ខណ�ឯករជ្យ

ករផា�ស់បូ�រេផ្សងៗ េនាះេពលេច្រកម ៤នាក់ មកពីអឹរប
៉ុ បានចត់ថា�ក់

Berezhnaya

េហយមិនមានករទក់ទង

Berezhnaya េនេល

នឹង

Asada េហយេទះ

េច្រកម៥នាក់ដ៏ៃទេទៀត បានចត់ថា�ក់ឱ្យ Asada េនេល Berezhnaya ក៏េនទីប��ប់ េយង្រត�វែត ផ�ល់ជ័យលភី េទ
Berezhnaya េល Asada (គឺថាចំណាត់ថា�ក់របស់ Cohen មិនអចនឹងផា�ស់បូ�រេទ េទះបីជា Berezhnaya ឬ Asada ជាអ�កេលខ

មួយក៏េដយ)។ េដយ ្របព័ន�របស់េយង ្របកបេដយភាពម៉ូណូតូន លទ�ផលគួរែតេនដែដល េទះជាក�ុងករណីេច្រកម

ណាមួយ ក�ុង ៥នាក់េផ្សងេទៀត បានដក់ចំណាត់ថា�ក់ឱ្យ Berezhnaya េនេល Asada ែដរេនាះ។ (គឺថាករេធ�ដូចេនះេដម្បី

ព្រងឹង ស�នភាពទីតំងរបស់ Berezhnaya)។ ករណ៍េនះមានន័យថា េច្រកមអឺរប
៉ុ ទំងបួន

មានអំណាចផា�ច់ករ ក�ុងករ

ពិចរណា កលណាពួកេគចត់ថា�ក់ឱ្យ Berezhnaya នាំមុខ Asada េនាះលទ�ផលចុងេ្រកយគឺពិតជាយា៉ ងដូេច�ះ។ េដយ
្របព័ន�របស់េយង មានអព្យោ្រកិតភាព េនាះមិនមានអ�ីខុសគា�េទ រវង Berezhnaya ឬ Asada េនាះ។ ដូេច�ះ េបេច្រកមអឺរប
៉ុ
េបាះេឆា�តជា្រក�ម ( េបាះេឆា�តដូចគា�) មួយ ចត់ថា�ក់ឱ្យកីឡាករមា�ក់ ឈ�ះអ�កដៃទ លទ�ផលេនេលេវទិក នឹងប��ប់កុង
�

លំដប់ែបបេនាះែដរ េដយមិនគិតពីេច្រកមដៃទេទ។ េយងនិយាយថា េច្រកមអឺរប
៉ុ មានអំណាចផា�ច់ករ។

ជាលទ�ផលៃនករពិភាក្សោរបស់េយងេនក�ុងកថាខណ�មុន េយងនឹងជំទស់មិនឱ្យ Berezhnaya នាំមុខ Asada េទ។

េយងសន�តថា Asada នាំមុខ Berezhnaya វ ិញម�ង។ ប៉ុែន�េយង្រកេឡកេមល េតទីតំងរបស់ Cohen េធៀបនឹង Berezhnaya ។
្របសិនេនេលេវទិកលទ�ផលបានឱ្យ Cohen នាំមុខ

Berezhnaya េនាះ េយងនឹងធា�ក់កុ�ងស�នភាពមួយែដល មានែត

េច្រកមមកពីទី�បអេមរ ិច ២ នាក់គត់ ែដល�សបតមចំណាត់ថា�ក់ែបបេនះ (លទ�ផលេលេវទិក ែដល�សបតម គំនិត
របស់ពួកេគ)។ លទ�ផលដូចគា�េនះែដរ េយងធា�ប់បានទទួលពីមុនរួចេហយ

ជាមួយេច្រកមមកពីអឺរប
៉ុ ។ េធ�តមរេបៀប

ខងេល វនាំឱ្យ េច្រកមមកពីអេមរ ិច មានអំណាចផា�ច់ករេទៀតេហយ ដូចេនះវត្រម�វឱ្យេយងចត់ថា�ក់ Asada នាំមុខ
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Berezhnaya េហយ Berezhnaya េននាំមុខ Cohen។ ប៉ុែន�ករសន�តែបបេនាះ នាំឱ្យ Asada នាំមុខ Cohen ែដល ជាបំណង
របស់េច្រកមមកពីអសុី ែត៣នាក់គត់ ែដលបានចត់ថា�ក់ែបបេនះ។ េហតុករណ៍ដូចគា�េនះ េយងធា�ប់ជួប ករណីេច្រកម
មកពីអឺរប
៉ុ និងអេមរ ិក

ឥឡូវបង�ញថា េច្រកមមកពីអសុីមានអំណាចផា�ច់ករដូចគា�។ អំណាចផា�ច់ករេនះ មិនអច

េគចេវសបានេទ!

េដយ្របព័ន�េបាះេឆា�តរបស់េយង ្រត�វែតឈនដល់ចំណាត់ថា�ក់មួយ

េនាះេច្រកមមួយ្រក�មក�ុង ចំេណាម

េច្រកម ទំងបី្រក�មរបស់េយង ្រត�វែតមានអំណាចផា�ច់ករ។ គឺថា េនក�ុងស�នភាពមួយ ែដល្រក�មមានអំណាចេនាះ

េបាះេឆា�ត ចំណាត់ថា�ក់ចុងេ្រកយនឹងដូចគា�េទនឹងលទ�ផលេនាះ។ ដូចេនះវអ្រកក់្រគប់្រគាន់េហយ ែដលេយងមាន្រក�ម
តូចមួយ ែដលករពិចរណារបស់េគ ្រគបដណ�ប់េលរល់លទ�ផលេបាះេឆា�ត។ ប�
� នឹងកន់ែតអ្រកក់េទេទៀត េបសិនជា
្រក�ម មានអំណាចផា�ច់ករេនះ អចែបងែចក្រក�មរងពីរ េហយេ្រប្របាស់េហតុផល�សេដៀងគា�េនះេលករបង�ញថា ្រក�មរង
មួយ

ក�ុងចំេណាម្រក�មរងទំងេនាះ

មានអំណាច្រគបដណ�ប់ជាង។ បន�ែបងែចកតេទេទៀត េយងេនសល់ែត ្រក�ម

ែដលមាន អំណាច ជា្រក�មែដលមានេច្រកមែតមា�ក់ គឺជា « ជនផា�ច់ករ»។ េលក Kenneth Arrow បានទទួលលទ�ផល
ទំងេនះ ក�ុងឆា�ំ ១៩៥០ េទះជាេ្រកមលក�ខណ�ដ៏េខ្សោយៃន្របព័ន�េបាះេឆា�តឯករជ្យេហយមិនមានករទក់ទងនឹង
ករផា�ស់បូ�រេផ្សងៗេហយនិង លក�ខណ� បា៉ េរ ៉តូ។
្រទឺសៃី � នករេបាះេឆា�ត

គឺជាមនុស្សមា�ក់ ក�ុងចំេណាមជនដំបូង ែដលបានសិក្សោករេបាះេឆា�ត តមែបបែផនៃនគណិតវ ិទ្យោ េនាះគឺ

ែអរវ៉ូ

មានន័យថាជាអនុគមន៍មួយ ែដលអចមាន ឬក៏មិនមាន លក�ណសម្បត�ិែដលេយងប៉ង្របាថា�។ ស�ៃដរបស់គាត់
េបកទ�រេតកន់ពិភព�សវ្រជាវថ�ីមួយ ែដលគណិតវ ិទូ

បាន

េសដ�វ ិតូ អ�កវ ិទ្យោស�ស�នេយាបាយ បានឆ�ងកត់និងែចករ ំែលក

គំនិត ពីអី�ែដលអចេធ�េទបាន និងអ�ីែដលគូរឱ្យចង់បាន។ ជាឧទហរណ៍ េលក អល់ឡាន ហ�ីបបាដ (Allan Gibbard)ក�ុង

ឆា�ំ ១៩៧៣ និង

មា៉ ក េសតេធេវ ៉ត (Mark Satterthwaite) ក�ុងឆា�ំ១៩៧៥ បានពិនិត្យ លក�ណសម្បត�ិៃន្របព័ន�េបាះេឆា�ត

េបេទះបីជាវមានលក�ណសម្បត�ិ (េមលេទមិនគួរឱ្យចង់បាន) ែតវអចស្រមបស្រម�លបាន។ និយាយម្យោ៉ ងេទៀតថា អច
នឹងមានករណីែដល

មានអ�កណាមា�ក់អចទទួលផលពីករកុហកលំេអៀងរបស់េគ។ ករងររបស់ពួកេគ នាំេទរក

េសចក�ីសន�ិដ�ន ថា្របព័ន�េបាះេឆា�តែដលមិនអចស្រមបស្រម�លបាន នឹងមានជនផា�ច់ករ ឬអ�ីមួយេផ្សងេទៀត

មាន

ជេ្រមសយា៉ ងតិចមួយេទៀត ែដលវមិនអចឈ�ះបាន។ អ�ក�សវ្រជាវបន�បនា�ប់មកេទៀត បានពិនិត្យរកចេម�យៃនសំនួរ ថា
េតកស្រមបស្រម�លេនាះេកតមានញឹកញយឬេទ េហយេកតមានេឡងយា៉ ងណា។
សីលធម៌
េយងេឃញេទៀតថា

េហតុផលគណិតវ ិទ្យោ ឆ�ងកត់ករកំណត់េដយ្រប�ង្របយ័ត�

េឆ�យតបេទរល់ស�នភាពេគចមិនផុតពីករេ្របគណិតវ ិទ្យោ និងវ ិទ្យោស�ស�ធម�ជាតិ។
ចំបាច់ ស្រមាប់េធ�ឱ្យេគេជឿេដយឯកឯង

និងភស�ុតងដ៏្រតឹម្រត�វ អច

េហតុផលទំងេនះ អចមានភាព

ែដលេពលដំបូងេមលេទវហក់ដូចជាមិនអចដឹងជាមុន។

ក�ុងបរ ិបទ

ៃន

ឧទហរណ៍កីឡាអូឡាំពិករបស់េយង េយងេឃញថា្របព័ន�ែបបេនះ មិនអចត្រម�វតមលក�ខណ�ទំងបួន ែដលេយងបាន
េលកេឡងេទ េបពឹងែផ�កែតេលចំណាត់ថា�ក់របស់េច្រកមេនាះ។
េទះយា៉ ងណាក៏េយងមិន្រត�វចុះចញ់ែដរ។
ទូលំទូលយជាងេនះ

ករវ ិភាគខងេលបង�ញថា

េដម្បីទទួលបាន្របព័ន�្របេសរជាងមុន។

េច្រកម េនអូឡាំពិក ជំនួសឱ្យចំណាត់ថា�ក់។

ដំេណាះ�សយមួយ

េយង្រត�វបេង�ត្របព័ន�េបាះឆា�តមួយ
គឺករេ្របចំនួនក�ុងករឱ្យពិនុរបស់
�

វ ិធីមួយេទៀត គឺេ្របភាពៃចដន្យ េទក�ុង្របព័ន�េបាះេឆា�ត។ ឧទហរណ៍

េយងអចប�ុ� ះពិនុ�របស់េច្រកម ែដលមិន�សបតម េគាលករណ៍របស់េយង។ ពិតណាស់

វ ិធីចុងេ្រកយេនះ បាន

យកេទេ្របជាមូលដ�នៃនករកត់កីដ
� ក់ចំណាត់ថា�ក់ ស្រមាប់អ�ករំេលទឹកកក ឆា�ំ២០០។
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